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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
«13» травня 2015

м. Київ

№ 651

Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринкудіяльності з торгівлі цінними
паперами ТОВ «БК ПАРУС»
ідентифікаційний код юридичної особи 33447341
За підсумками розгляду документів, поданих заявником до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі
цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013
за № 854/23386, Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку (далі — Комісія)
ВИРІШИЛА:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ПАРУС» (01001, м. Київ, вулиця Ольгинська, будинок 3, кімната 44/2, ідентифікаційний код
юридичної особи 33447341) ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку — діяльнос-

ті з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності; дилерської діяльності.
2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О.Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
«13» травня 2015

м. Київ

№ 652

Про видачу ліцензіЇ на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку-діяльності
з торгівлі цінними паперами
ТОВ «ДЕПОЗИТАРНО-КОНСАЛ
ТИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕЛЕКТІНВЕСТМЕНТС» (ідентифікаційний
код юридичної особи 37063993)
За підсумками розгляду документів, поданих заявником до Національної комісії з цінних паперів та фондово-

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
го ринку на видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі
цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013
за № 854/23386 (із змінами), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія)
ВИРІШИЛА:
1. Видати з 13.05.2015 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНО-КОНСАЛТИН
ГОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС» (03124,
м. Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 8; ідентифікаційний код юридичної особи 37063993) ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку —
діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме:
брокерської діяльності.
2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити внесення запису про видачу відповідної ліцензії
до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку
цінних паперів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
«13» травня 2015

м. Київ

№ 653

Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринкудіяльності з торгівлі цінними
паперами ПАТ «ТАСКОМБАНК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 09806443)
За підсумками розгляду документів, поданих заявником до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі
цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013
2

за № 854/23386 (із змінами), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія)
ВИРІШИЛА:
1. Видати з 14.05.2015 ПАТ «ТАСКОМБАНК» (01032,
м. Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30; ідентифікаційний код юридичної особи 09806443) ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме:
брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами.
2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити внесення запису про видачу відповідної ліцензії
до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку
цінних паперів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
«13» травня 2015

м. Київ

№ 654

Щодо зупинення дії ліцензій
на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ»
(ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ), ідентифікаційний код юридичної
особи 38274994
Відповідно до пункту 4 розділу IІ Порядку зупинення
дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів),
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 за
№ 862/23394 (далі — Порядок) (зі змінами), Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія)
ВИРІШИЛА:
1. Зупинити дію ліцензій на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі
цінними паперами, а саме: брокерської діяльності серії
АД № 075892 від 25.09.2012, дилерської діяльності серії
АД № 075893 від 25.09.2012, видані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ»
(ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ) (місцезнаходження: 03040,
м. Київ, вул. Стельмаха, буд. 1, ідентифікаційний код
юридичної особи 38274994), на підставі:
- підпункту 1 пункту 4 розділу ІІ Порядку у зв’язку з несплатою фінансової санкції, що була застосована до
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
нього при провадженні цього виду професійної діяльності, протягом 3 місяців з дати винесення відповідної постанови про накладення санкції;
- підпункту 3 пункту 4 розділу ІІ Порядку у зв’язку з виникненням необхідності проведення перевірки під час
провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, оскільки правопорушення є триваючим та
може призвести до порушення прав інвесторів
2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) протягом п’яти робочих днів забезпечити
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті
Комісії.
3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(О. Збаражська) протягом п’яти робочих днів забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
«13» травня 2015

м. Київ

№ 655

Щодо зупинення дії ліцензій
на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ
ІНСТРУМЕНТИ»,
ідентифікаційний код юридичної особи
35059833
Відповідно до пункту 4 розділу IІ Порядку зупинення
дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів),
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 за
№ 862/23394 (далі — Порядок) (зі змінами), Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія)
ВИРІШИЛА:
1. Зупинити дію ліцензій на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі
цінними паперами, а саме: брокерської діяльності серії
АЕ № 286937 від 08.07.2014, дилерської діяльності серії
АЕ № 286938 від 08.07.2014, андеррайтингу серії АЕ
№ 286939 від 08.07.2014, видані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ
ІНСТРУМЕНТИ» (місцезнаходження: 04080, м. Київ,
вул. Терьохіна, будинок 8-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35059833), на підставі підпункту 1 пункту 4
розділу ІІ Порядку у зв’язку з несплатою фінансової санкції, що була застосована до нього при провадженні цього

виду професійної діяльності, протягом 3 місяців з дати винесення відповідної постанови про накладення санкції.
2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) протягом п’яти робочих днів забезпечити
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті
Комісії.
3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(О. Збаражська) протягом п’яти робочих днів забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
«13» травня 2015

м. Київ

№ 656

Щодо зупинення дії ліцензій
на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку ТОВ «АП СЕК’ЮРІТІЗ», ідентифікаційний код юридичної
особи 30970210
Відповідно до пункту 4 розділу IІ Порядку зупинення
дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів),
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 за
№ 862/23394 (далі — Порядок) (зі змінами), Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія)
ВИРІШИЛА:
1. Зупинити дію ліцензій на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі
цінними паперами, а саме: брокерської діяльності серії
АЕ № 294431 від 16.09.2014, дилерської діяльності серії
АЕ № 294432 від 16.09.2014, андеррайтингу серії АЕ
№ 294433 від 16.09.2014, діяльності з управління цінними паперами серії АЕ № 294434 від 16.09.2014, видані
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АП СЕК’ЮРІТІЗ» (місцезнаходження: 04071, м. Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 4А, ідентифікаційний код
юридичної особи 30970210), на підставі:
- підпункту 1 пункту 4 розділу ІІ Порядку у зв’язку з несплатою фінансової санкції, що була застосована до
нього при провадженні цього виду професійної діяльності, протягом 3 місяців з дати винесення відповідної постанови про накладення санкції;
- підпункту 3 пункту 4 розділу ІІ Порядку у зв’язку з виникненням необхідності проведення перевірки під час
провадження у справі про правопорушення на ринку цін3
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
них паперів, оскільки правопорушення є триваючим та
може призвести до порушення прав інвесторів
2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) протягом п’яти робочих днів забезпечити
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті
Комісії.
3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(О. Збаражська) протягом п’яти робочих днів забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
«13» травня 2015

м. Київ

№ 657

Щодо анулювання ліцензій
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА»,
ідентифікаційний код юридичної особи 21536532
Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинення
дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів),
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 за
№ 862/23394 (далі — Порядок) (зі змінами), Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія)
ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ
№ 294460 від 21.10.2014; дилерської діяльності серії
№ 294461 від 21.10.2014 видані ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця
Хрещатик, будинок 7/11, ідентифікаційний код юридичної особи 21536532), на підставі підпункту 3 пункту 1 розділу ІV Порядку та згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.04.2015 №264 про
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ
БАНК «УКООПСПІЛКА».
2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) протягом п’яти робочих днів забезпечити
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті
Комісії.
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3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(О. Збаражська) протягом п’яти робочих днів забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
«13» травня 2015

м. Київ

№ 658

Щодо анулювання ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а
саме депозитарної діяльності
депозитарної установи ПАТ «Акціонерний банк «Укоопспілка»
Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинення
дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів),
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013
за № 862/23394 (зі змінами) (далі — Порядок),
Національна комісія
з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 263396 від 24.09.2013, видану ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АКЦІОНЕРНИЙ
БАНК «УКООПСПІЛКА» (01001, м. Київ, вулиця Хрещатик, будинок 7/11; код за ЄДРПОУ 21536532), на підставі
підпункту 3 пункту 1 розділу IV Порядку та згідно з постановою Правління Національного банку України від
22.04.2015 № 264 «Про відкликання банківської ліцензії
та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА».
2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) протягом 5 робочих днів з дати прийняття
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(О. Збаражська) протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення забезпечити опублікування цього рішення в офіційному виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фондового ринку.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
13.05.2015

м. Київ

№ 659

Про внесення змін до рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня
2015 року № 321
Відповідно до рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.03.2015 №282 «Рекомендації щодо запобігання порушень прав інвесторів та
вжиття заходів з уникнення ризиків при провадженні професійної діяльності на території проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованій території»
Національна комісія
з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Виключити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНАЛІТИК-РЕГІСТРАТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 24052740), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ» (ідентифікаційний код юридичної
особи 30623316), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРФОРМЕР НЬЮ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38653353), ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКС КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38213126) та ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 37544985) з Переліку учасників фондового ринку на території АТО та
тимчасово окупованій території, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 13 березня 2015 року № 321.
2. Вважати такими, що втратив чинність рядок №6,
№10, № 20, №31 та №40 Переліку учасників фондового
ринку на території АТО та тимчасово окупованій території, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2015 року
№ 321.
3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко), департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко)
забезпечити повідомлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРФОРМЕР НЬЮ», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКС КАПІТАЛ» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» про прийняте рішення.

4. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
5. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена НКЦПФР Д.Тарабакіна.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
«13» травня 2015 р.

м. Київ

№662

Про переоформлення ліцензії
на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління
активами інституційних інвесторів (діяльності з управління
активами) ТОВ «КУА «ІНЕКС
КАПІТАЛ»
За підсумками розгляду заяви та документів, поданих
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКС КАПІТАЛ» до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на переоформлення ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку у зв'язку зі
зміною місцезнаходження професійного учасника, відповідно до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) —
діяльності з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за
№ 1576/24108,
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку (далі — Комісія)
ВИРІШИЛА:
1.Переоформити ліцензію, видану ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКС КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38213126) серії АЕ
№286969 від 19.08.2014 на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління
активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), у зв’язку зі зміною місцезнаходження, а
саме: 83015, місто Донецьк, бульвар Шкільний, будинок 26, офіс 4 на 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 1-а, офіс 21.
2. Визнати недійсною ліцензію серії АЕ №286969 від
19.08.2014, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНЕКС КАПІТАЛ» на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління
активами), у зв`язку з її переоформленням.
5
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.
4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.
5. Департаменту спільного інвестування та регулювання
діяльності
інституційних
інвесторів
(Симоненко О.М.) забезпечити внесення відповідних
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена НКЦПФР О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
13.05.2015 		

№ 663

Щодо відновлення внесення
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих ПрАТ «Державний
науково-виробничий комплекс
заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів»
Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усуненням ПрАТ «Державний науково-виробничий комплекс
заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів» (код ЄДРПОУ — 32557330) порушень, які були підставою для винесення рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) щодо
зупинення внесення змін до системи реєстру власників
іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів від 09.07.2013 року № 1203,
Національна комісія
з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 13.05.2015 року внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів ПрАТ «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження
аутологічної крові та її компонентів» (код ЄДРПОУ —
32557330).
2. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав
власності на цінні папери, емітовані ПрАТ «Державний
науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження
аутологічної крові та її компонентів» (код ЄДРПОУ —
32557330) у депозитарній системі України, дане рішення
Комісії.
3. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704)
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довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
4. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити відправлення копії цього рішення
ПрАТ «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів»
(код ЄДРПОУ — 32557330), Центральному територіальному департаменту Комісії та ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711).
5. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204),
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).
6. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про
його виконання.
7. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії І. Назарчука.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
13.05.2015

м. Київ

№665

Щодо усунення порушень законодавства про цінні папери
та внесення змін до рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 24.02.2015 № 198
Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», керуючись статтею 108 Цивільного кодексу України, на підставі листа
ТОВ «Модне взуття» від 25.03.2015 № 25/03 (вхідний
№2202-з від 02.04.2015),
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку (далі-Комісія)
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до рішення Комісії «Щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів та зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку» від
24.02.2015 № 198 такі зміни: у додатку 1 до рішення
пункт 40 виключити, у зв’язку із цим пункти 41-70 вважати відповідно пунктами 40-69.
2. Зобов’язати ТОВ «Модне взуття» (код ЄДРПОУ —
03069860) правонаступника ЗАТ «Модне взуття» (код
ЄДРПОУ — 03069860) у строк до «15» липня 2015 року
усунути порушення вимог пункту 3 розділу ІІІ Порядку
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Комісії від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354

№92, 19 травня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
(зі змінами), а саме: подати до Комісії документи для скасування реєстрації випуску акцій та протягом одного робочого дня після отримання розпорядження уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску акцій
та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
письмово повідомити Комісію про усунення порушення.
3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення
ТОВ «Модне взуття» та Дніпровському територіальному
управлінню Комісії
4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
Дніпровське територіальне управління Комісії.
6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
«13» травня 2015

м. Київ

№ 673

Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринкудіяльності з торгівлі цінними
паперами ТОВ «КИЇВ-ДІЛЕР»
(ідентифікаційний код юридичної особи 33402728)
За підсумками розгляду документів, поданих заявником до Національної комісії з цінних паперів та фондово-

го ринку на видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі
цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013
за № 854/23386 (із змінами), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія)
ВИРІШИЛА:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВ-ДІЛЕР» (01042, м. Київ, вулиця Івана
Кудрі, будинок 20; ідентифікаційний код юридичної особи 33402728) ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності,
дилерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами.
2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити внесення запису про видачу відповідних ліцензій
до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку
цінних паперів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта

З метою удосконалення «Положення про рекламу цінних паперів та фондового ринку», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 22.01.13 № 63 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2013 за № 247/22779 (далі - Положення), НКЦПФР розроблено відповідні зміни, а саме:
- виключення вимоги, яка передбачає надання інформації, що перебуває у володінні НКЦПФР;
- зазначення у заяві про подання реклами вимоги рекламодавця про погодження реклами;
- визначення дій НКЦПФР у разі надходження на погодження матеріалів, які не є рекламою цінних паперів та фондового ринку у розумінні Закону України «Про рекламу»;
- встановлення вимог до способу (порядку) затвердження рекламодавцем реклами, яка подається на погодження.
Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту
надсилаються на поштову адресу Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ –
601, вул. Московська, 8, корп. 30, департамент
контрольно-правової роботи або на електронну адресу
dmytro.gurin@nssmc.gov.ua і на поштову та електронну
адресу до Державної регуляторної служби України: 01011,
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11; inform@dkrp.gov.ua.

Проект рішення, проект регуляторного акта та аналіз
регуляторного впливу оприлюднюються на офіційному
веб - сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: www. nssmc.gov.ua.
Строк, протягом якого приймаються зауваження та
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань,
становить 1 місяць з дати оприлюднення проекту вказаного рішення.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

Інформаційні повідомлення
та новини НКЦПФР
НКЦПФР зупинила, скасувала, відновила обіг
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 № 2484, п.п. 3) п.1 глави 2 розділу V та
п. 2 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних
фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 27 грудня 2013 року № 2998, зареєстрованого
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№92, 19 травня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ
ПРЕС
СЛУЖБІНФОРМАЦІЇ
А КОМІСІЇ ПО
НА
ВІД
ФОНДОВОМУ
ОМЛЯЄ
РИНКУ
в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за
№ 171/24948 (зі змінами), та повідомлення Державного
реєстратора про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ПП «Реарді» (код за ЄДРПОУ 32702478) від 01.04.2015 року № 642, що отримано від
Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Кожевнікової Т.М., у відношенні ПП «Реарді» (код
за ЄДРПОУ - 32702478; 49064, м. Дніпропетровськ, Ленінський район, проспект Калініна, буд. 62), скасовано
реєстрацію випуску облігацій серії «А» ПП «Реарді». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ПП «Реарді»
від 16.06.2007 року №290/2/07, (дата видачі: 06.08.2007
року), видане Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, анульовано – розпорядження
№ 94-КФ-С-О від 14 травня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 № 2484, п.п. 3) п.1 глави 2 розділу V та
п. 2 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних
фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 27 грудня 2013 року № 2998, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за
№ 171/24948 (зі змінами), та повідомлення Державного
реєстратора про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ПП «Реарді» (код за ЄДРПОУ 32702478) від 01.04.2015 року № 642, що отримано від
Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Кожевнікової Т.М., у відношенні ПП «Реарді» (код
за ЄДРПОУ - 32702478; 49064, м. Дніпропетровськ, Ленінський район, проспект Калініна, буд. 62), скасовано
реєстрацію випуску облігацій серії «В» ПП «Реарді». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ПП «Реарді»
від 16.06.2007 року № 291/2/07, (дата видачі:
02.11.2007 року), видане Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 95-КФ-С-О від 14 травня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 № 2484, на підставі пункту 2 глави 1
Розділу ІУ Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії
від 27.12.2013 року № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за № 171/24949 (зі
змінами та доповненнями), та відповідно до документів,
наданих Державним підприємством «Донецька залізниця», 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 68, код за ЄДРПОУ:
01074957, на реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій
8

серії F, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії F
Державного підприємства «Донецька залізниця».
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій
серії F Державного підприємства «Донецька залізниця»
від 16 грудня 2013 року № 270/2/2013-Т, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
анульовано – розпорядження № 96-КФ-СТ-О від
15 травня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013
№ 2484, на підставі пункту 2 глави 1 Розділу ІУ Положення
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року
за № 171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповідно
до документів, наданих Державним підприємством «Донецька залізниця», 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 68, код за
ЄДРПОУ: 01074957, на реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій серії L, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії L
Державного підприємства «Донецька залізниця». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії L
Державного підприємства «Донецька залізниця» від 16 грудня 2013 року № 276/2/2013-Т, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 97-КФ-СТ-О від 15 травня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
24.10.2013 № 2484, на підставі пункту 2 глави 1 Розділу ІУ
Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх
обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.01.2014 року за № 171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповідно до документів, наданих Державним підприємством «Донецька залізниця», 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 68, код за ЄДРПОУ: 01074957, на реєстрацію
звіту про результати розміщення облігацій та скасування
реєстрації випуску облігацій серії M, скасовано реєстрацію
випуску облігацій серії M Державного підприємства «Донецька залізниця». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію
випуску облігацій серії M Державного підприємства «Донецька залізниця» від 16 грудня 2013 року № 277/2/2013-Т,
видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 98-КФ-СТ-О
від 15 травня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
24.10.2013 № 2484, на підставі пункту 2 глави 1 Розділу ІУ
Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх
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обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповідно до документів, наданих Державним
підприємством «Донецька залізниця», 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 68, код за ЄДРПОУ: 01074957, на реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій серії P, скасовано
реєстрацію випуску облігацій серії P Державного підприємства «Донецька залізниця». Тимчасове свідоцтво про
реєстрацію випуску облігацій серії P Державного підприємства «Донецька залізниця» від 16 грудня 2013 року
№280/2/2013-Т, видане Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 99-КФ-СТ-О від 15 травня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
24.10.2013 № 2484, на підставі пункту 2 глави 1 Розділу ІУ
Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх
обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповідно до документів, наданих Державним підприємством «Донецька залізниця», місцезнаходження:
83000, м. Донецьк, вул. Артема,68, код за ЄДРПОУ:
01074957, на реєстрацію звіту про результати розміщення
облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій серії Q,
скасовано реєстрацію випуску облігацій серії Q Державного підприємства «Донецька залізниця». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії Q Державного підприємства «Донецька залізниця» від 16 грудня
2013 року № 281/2/2013-Т, видане Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 100-КФ-СТ-О від 15 травня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Південно-Українського територіального управління, на підставі рішення НКЦПФР від 23.04.2013р. № 737
«Про затвердження Порядку скасування реєстрації випуску акцій» (зі змінами) зупинено обіг акцій ПАТ «ОДЕСЬКЕ
ШАХТОУПРАВЛІННЯ» (код ЄДРПОУ: 00291397, місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Бірюкова, 5) —розпорядження № 11-ПУ-1-З від 12 травня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Південно-Українського територіального управління, на підставі рішення НКЦПФР від 23.04.2013р. № 737
«Про затвердження Порядку скасування реєстрації випуску акцій» (зі змінами), скасовано реєстрацію випуску
акцій ПрАТ «МЕТАЛОБАЗА» (код ЄДРПОУ: 24769573,
65025, м. Одеса, 19 км. Старокиївської дороги, 4;) — розпорядження № 11-ПУ-1-С-А від 14 травня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-

ректора Центрального територіального департаменту, на
підставі рішення Комісії від 24.10.13 №2484, на підставі
підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 23.07.2013 № 1283 «Про
делегування повноважень територіальним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня
2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за
№ 822/23354 (із змінами та доповненнями), скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «АРС», 83001, м. Донецьк,
вул. Постишева, 127, код за ЄДРПОУ: 13538066 — розпорядження № 14-ЦД-С-А від 14 травня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора Центрального територіального департаменту, на
підставі рішення Комісії від 24.10.13 №2484, на підставі
підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 23.07.2013 № 1283 «Про
делегування повноважень територіальним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня
2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за
№ 822/23354 (із змінами та доповненнями), скасовано
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «КАСАН-Україна», 03057,
м. Київ, пр-т Перемоги, 40, код за ЄДРПОУ: 24575805 —
розпорядження №15-ЦД-С-А від 14 травня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора Центрального територіального департаменту, на підставі рішення Комісії від 24.10.13 №2484, на підставі
підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 23.07.2013 № 1283 «Про
делегування повноважень територіальним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня
2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 розділу I Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за № 822/23354
(із змінами та доповненнями), зупинено обіг акцій
ПрАТ «Вінницький таксомоторний парк», 21010, м. Вінниця, вул. І. Богуна, 27-А, код за ЄДРПОУ: 055201838 –
розпорядження № 19-ЦД-З від 15 травня 2015 року
18.05.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Азовмаш»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Азовмаш»
2. Код за ЄДРПОУ
30832888
3. Місцезнаходження
87535, м. Марiуполь, площа
Машинобудiвельникiв, б.1
4. Міжміський код, телефон та факс
(0629) 51-72-34 (0629) 53-09-54
5. Електронна поштова адреса
sakharova-mv@azovmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://www.azovmash.com/ru/
investors
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Азовмаш» (протокол №15 вiд
14.05.2015 р.) було прийняте рiшення припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради ПАТ «Азовмаш» та вiдкликати з посади всiх її членiв:
1. Посадова особа Хотей Iгор Iванович (фiзична особа не надала згоду
на розкриття паспортних данних) вiдкликана з посади Голови Наглядової
ради Товариства. Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження
прийнято у зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадової особи
згiдно Статуту ПАТ «Азовмаш».
Часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi: 3 роки.
2. Посадова особа Кальнiченко Валентина Анатолiївна (фiзична особа не
надала згоду на розкриття паспортних данних) вiдкликана з посади Члена Наглядової ради Товариства. Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадової
особи згiдно Статуту ПАТ «Азовмаш». Часткою у статутному капiталi не
володiє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
3. Посадова особа Корнiєнко Лариса Анатолiївна (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних данних) вiдкликана з посади Члена Наглядової ради Товариства. Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у зв’язку з закiнченням термiну повноважень
посадової особи згiдно Статуту ПАТ «Азовмаш».
Часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi: 3 роки.
4. Посадова особа Iванюшенко Олег Павлович (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних данних) вiдкликана з посади Члена Наглядової ради Товариства. Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у зв’язку з закiнченням термiну повноважень
посадової особи згiдно Статуту ПАТ «Азовмаш».
Часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi: 3 роки.
5. Посадова особа Полiщук Тарас Вiкторович (фiзична особа не надала
згоду на розкриття паспортних данних) вiдкликана з посади Члена Наглядової ради Товариства. Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадової
особи згiдно Статуту ПАТ «Азовмаш».
Часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi: 3 роки.
6. Посадова особа Баландiн Костянтин Петрович (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних данних) вiдкликана з посади Члена Наглядової ради Товариства. Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у зв’язку з закiнченням термiну повноважень
посадової особи згiдно Статуту ПАТ «Азовмаш».
Часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi: 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Азовмаш» (протокол №15 вiд
14.05.2015 р.) були прийняті рішення:
1. Обрати Членом Наглядової ради ПАТ «Азовмаш» юридичну особу —
акцiонера Фонд державного майна України, (код за ЄДРПОУ — 00032945).
Призначення виконано на пiдставi протоколу загальних зборiв №15 вiд
14.05.2015 р. Строк призначення — 3 роки. Частка, якою володiє Фонд державного майна України в статутному капiталi Товариства — 50.00%. Розмiр
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 612153331 простих iменних
акцiй.
2. Обрати Членом Наглядової ради ПАТ «Азовмаш» Корнiєнко Аллу
Григорiвну (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних дан-
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них). Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних зборiв №15 вiд 14.05.2015 р. Строк призначення — 3 роки.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Iншi
посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст ФДМУ. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi:
0 акцiй. Зазначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
3. Обрати Членом Наглядової ради ПАТ «Азовмаш» Дишлюк Петра Михайловича (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних данних).
Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних
зборiв №15 вiд 14.05.2015 р. Строк призначення — 3 роки.Посадова особа
не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала
посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст начальника вiддiлу ФДМУ. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi:
0 акцiй. Зазначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
4. Обрати Членом Наглядової ради ПАТ «Азовмаш» Малюгу Андрiя Олександровича (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних данних).
Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних
зборiв №15 вiд 14.05.2015 р. Строк призначення — 3 роки. Посадова особа
не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала
посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: фiнансовий директор. Розмiр
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Зазначена посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
5. Обрати Членом Наглядової ради ПАТ «Азовмаш» Полiщука Тараса
Вiкторовича (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних данних).
Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних
зборiв №15 вiд 14.05.2015 р. Строк призначення — 3 роки.Посадова особа
не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала
посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: президент ТОВ. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Зазначена посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6. Обрати Членом Наглядової ради ПАТ «Азовмаш» Бутирiна Олега
Вiкторовича (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних данних).
Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних
зборiв №15 вiд 14.05.2015 р. Строк призначення — 3 роки.Посадова особа
не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала
посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник юридичного
вiддiлу, заступник директора з правових питань. Розмiр пакета акцiй
емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Зазначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Азовмаш» (протокол №15 вiд
14.05.2015 р.) було прийняте рiшення припинити повноваження дiючого складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Азовмаш» та вiдкликати з посади всiх її членів:
1. Посадова особа Селiвьорстова Людмила Юрiївна (фiзична особа не
надала згоду на розкриття паспортних данних) вiдкликана з посади Голови
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадової особи згiдно Статуту ПАТ «Азовмаш».
Часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi: 3 роки.
2. Посадова особа Скребнєва Iнна Володимирiвна (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних данних) вiдкликана з посади Члена
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадової особи згiдно Статуту ПАТ «Азовмаш».
Часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi: 3 роки.
3. Посадова особа Горе Яна Василiвна (фiзична особа не надала згоду
на розкриття паспортних данних) вiдкликана з посади Члена Ревiзiйної
комiсiї Товариства. Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадової особи
згiдно Статуту ПАТ «Азовмаш».
Часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi: 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Азовмаш» (протокол №15 вiд
14.05.2015 р.) було прийняте рішення:
1. Обрати Членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Азовмаш» Лунiну Любов Миколаївну (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних данних).
Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних
зборiв №15 вiд 14.05.2015 р. Строк призначення — 3 роки.Посадова особа
не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала
посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст ФДМУ.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Зазначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.
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2. Обрати Членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Азовмаш» Селiвьорстову Людмилу Юрiївну (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних данних).
Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних
зборiв №15 вiд 14.05.2015 р. Строк призначення — 3 роки.Посадова особа не
володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу ФДМУ. Розмiр
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Зазначена посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
3. Обрати Членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Азовмаш» Новосельцева Максима Андрiйовича (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних
данних).
Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних
зборiв №15 вiд 14.05.2015 р. Строк призначення — 3 роки.Посадова особа

не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала
посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: фiнсовий директор, заступник фiнансового директора. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй
особi: 0 акцiй. Зазначена посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Найменування посади
Карапейчик Iгор Миколайович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
15.05.2015
(дата)

Публічне акціонерне товариство «ДОЛИНКА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство «ДОЛИНКА»
2. Код за ЄДРПОУ
00413400
3. Місцезнаходження
68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка дані відсутні
4. Міжміський код, телефон та факс
(0248)47445 (0248)47445
5. Електронна поштова адреса
akc@dolinka.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
www.00413400.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Товариства
13.05.2015 р., протокол № 3.
Призначення посадової особи виконано на підставі внесення змін до
структури Виконавчого органу Товариства.
Посадова особа Стоянов Сава Хомич (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ), призначена на посаду Голова Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,1098%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 7144,75 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: один рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: займав
посаду Виконавчого директора ПАТ «ДОЛИНКА».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 28 579 акцій.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Товариства
13.05.2015 р., протокол № 3.
Призначення посадової особи виконано на підставі змін в структурі
Виконавчого органу Товариства.
Посадова особа Самокіш Олена Федорівна (особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних ), призначена на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0931%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 6 054,25 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: один рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: займає
посаду Головного бухгалтера ПАТ «ДОЛИНКА». Також, протягом останніх п’яти років, займає посаду Головного бухгалтера ПАТ «ЮЖНИЙ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 24 217 акцій.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Товариства
13.05.2015 р., протокол № 3.
Призначення посадової особи виконано на підставі змін в структурі
Виконавчого органу Товариства.
Посадова особа Луценко Віталій Григорович (особа не надала згоду
на розкриття паспортних даних), призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0231%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1502,25 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: один рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: інженермеханик ПАТ «ДОЛИНКА».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 6009 акцій.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою Товариства
13.05.2015 р., протокол № 3.
Звільнення посадової особи виконано на підставі внесення змін в
структуру Виконавчого органу Товариства.
Посадова особа Стоянов Сава Хомич (особав не надала згоду на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Виконавчий директор, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,1098%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 7144,75 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 років..
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Голова Правління
Стоянов С.Х.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
14.05.2015
(дата)

Повідомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

тровськ, вулиця Комсомольська, будинок 62, нежитлове приміщення
№17, приміщення головного офісу Банку.
Реєстрація акціонерів буде проводитись 25 червня 2015 р. з 13-00 до
13-45 за місцем проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення загальних зборів — 18 травня 2015 р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 19 червня 2015 р.
Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.
Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку
денного у Заступника Голови Правління — Відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу Потапова Сергія Олександровича у робочі дні,
робочий час та в день проведення загальних зборів у місці їх проведення за
адресою: 49000, Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця Комсомольська, будинок 62, нежитлове приміщення №17, приміщення головного офісу Банку.
Спостережна рада ПАТ «КЛАСИКБАНК»

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КЛАСИКБАНК»

Повідомляємо, що 25 червня 2015 р. о 14.00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЛАСИКБАНК» з наступним порядком денним:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «КЛАСИКБАНК», встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.
2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради
ПАТ «КЛАСИКБАНК» (її попереднього складу).
4. Про обрання Голови та членів Спостережної ради ПАТ «КЛАСИКБАНК».
5. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради ПАТ «КЛАСИКБАНК».
Збори відбудуться за адресою: 49000, Україна, місто Дніпропе-
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№92, 19 травня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Акціонерна страхова компанія
«ІНГО Україна Життя»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ
Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія
«ІНГО Україна Життя» (надалі — АСК «ІНГО Україна Життя»), що знаходиться за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська
(Воровського), 33, тел. (044) 490-27-44, повідомляє, про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 червня 2015 року;
час початку зборів — 14-00, за адресою: Україна, м. Київ, вул. БульварноКудрявська (Воровського), 33, 4 поверх, конференц-зал.
Для участі в позачергових Загальних зборах реєстрацію акціонерів
провести з 13-30 до 13-59 годин 18 червня 2015 року за адресою: Україна,
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 33, 4 поверх,
конференц-зал. Для реєстрації при собі мати документ, по посвідчує особу, а для представника — документ, що також посвідчує його повноваження. Датою складання списку осіб, що мають право на участь у Загальних
зборах акціонерів, скласти на 12 червня 2015 року. Дата складання списку
акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів
акціонерів 19 травня 2015 року.
Затверджено наступний порядок денний позачергових Загальних
зборів акціонерів:
1. Обрання Голови, Секретаря зборів і склад Лічильної комісії.
2. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради. Обрання складу Наглядової ради АСК «ІНГО Україна Життя».
3. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Ревізійної
комісії. Обрання складу Ревізійної комісії АСК «ІНГО Україна Життя».
4. Внесення змін до Статуту АСК «ІНГО Україна Життя» та затвердження нової редакції Статуту АСК «ІНГО Україна Життя».
Пропозиції Акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій
формі в порядку, визначеному законодавством України та Статутом, не
пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, за
адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 33 (юридичне управління, 5 поверх, кабінет 11).
Під час підготовки до проведення позачергових Загальних зборів, Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, м. Київ, вул. вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 33 (юридичне
управління, 5 поверх, кабінет 11, у робочі дні з 09:00 до 13:00, довідки за
телефоном: (044) 490-27-44 (вн. 12-19). В день проведення Загальних
зборів Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцем
проведення Загальних зборів акціонерів. Відповідальний за порядок ознайомлення Акціонерів з документами: юрисконсульт Мельник Юрій Миколайович. Для ознайомлення з документами Акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того,
документ, який відповідно до законодавства України підтверджує повноваження представника.
Наглядова рада ПрАТ «АСК «ІНГО Україна Життя»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ФIРМА «ЛIСОВА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФIРМА «ЛIСОВА»
2. Код за ЄДРПОУ: 31457819
3. Місцезнаходження: 02217, м. Київ, вул. Драйзера, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 547-58-00 548-02-45
5. Електронна поштова адреса: lisova@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації:
31457819.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій
II. Текст повідомлення
1).15.05.2015р. від ПАТ «Національний депозитарій України» емітентом був отриманий зведений перелік акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах, згідно якого відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Пакет акцій фізичної особи
збільшився з 5495971 штук простих іменних акцій, що становило 9,7638 %
голосуючих акцій емітента, до 6624197 простих іменних акцій, що складає
11,7681% голосуючих акцій емітента. 2).15.05.2015р. від ПАТ «Національний депозитарій України» емітентом був отриманий зведений перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, згідно якого відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій. Пакет акцій фізичної особи збільшився з 5272268 штук
простих іменних акцій, що становило 9,3664% голосуючих акцій емітента,
до 6400498 простих іменних акцій, що складає 11,3707% голосуючих акцій
емітента. 3).15.05.2015р. від ПАТ «Національний депозитарій України»
емітентом був отриманий зведений перелік акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, згідно якого відбулися зміни власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Пакет акцій фізичної особи збільшився з 5299960 штук простих іменних акцій, що становило 9,4156% голосуючих акцій емітента, до 6428190 простих іменних акцій,
що складає 11,4199% голосуючих акцій емітента.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
Директор
Антонюк О.Г.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна»
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО
Україна» (надалі — АСК «ІНГО Україна»), що знаходиться за адресою:
Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 33,
тел. (044) 490-27-44, повідомляє, про проведення позачергових Загальних
зборів акціонерів, які відбудуться 18 червня 2015 року; час початку зборів — 11-00, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська
(Воровського), 33, 4 поверх, конференц-зал.
Для участі в позачергових Загальних зборах реєстрацію акціонерів провести з 10-30 до 10-59 годин 18 червня 2015 року за адресою: Україна,
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 33, 4 поверх, конференцзал. Для реєстрації при собі мати документ, по посвідчує особу, а для представника — документ, що також посвідчує його повноваження. Датою складання списку осіб, що мають право на участь у Загальних зборах акціонерів,
скласти на 12 червня 2015 року. Дата складання списку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів 19 травня 2015 року.
Затверджено наступний порядок денний
позачергових Загальних зборів акціонерів:
1. Обрання Голови, Секретаря зборів і склад Лічильної комісії.
2. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради. Обрання складу Наглядової ради АСК «ІНГО Україна».
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3. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Ревізійної
комісії. Обрання складу Ревізійної комісії АСК «ІНГО Україна».
4. Внесення змін до Статуту АСК «ІНГО Україна» та затвердження нової
редакції Статуту АСК «ІНГО Україна».
Пропозиції Акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій
формі в порядку, визначеному законодавством України та Статутом, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, за
адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 33 (юридичне управління, 5 поверх, кабінет 11).
Під час підготовки до проведення позачергових Загальних зборів, Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна,
м. Київ, вул. вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 33 (юридичне
управління, 5 поверх, кабінет 11, у робочі дні з 09:00 до 13:00, довідки за
телефоном: (044) 490-27-44 (вн. 12-19). В день проведення Загальних зборів Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцем
проведення Загальних зборів акціонерів. Відповідальний за порядок ознайомлення Акціонерів з документами: юрисконсульт Мельник Юрій Миколайович. Для ознайомлення з документами Акціонерам при собі необхідно
мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до законодавства України підтверджує повноваження представника.
Наглядова рада ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»

№92, 19 травня 2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЮЖНИЙ»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖНИЙ»
2. Код за ЄДРПОУ
00413417
3. Місцезнаходження
68262 Одеська область, Саратський район, с.Розівка вулиця Радянська,
будинок 4
4. Міжміський код, телефон та факс
(0248) 44239 (0248) 44239
5. Електронна поштова адреса
akc@yuzhne.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
www.00413417.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Товариства
13.05.2015 р., протокол № 2.
Призначення посадової особи виконано на підставі змін в структурі Виконавчого органу Товариства.
Посадова особа Кучухідзе Зураб Володимирович (особа не надала згоду
на розкриття паспортних даних), призначена на посаду Голова Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: один рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Начальник цеху виноробства № 2 ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями Емітента

не володіє.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Товариства
13.05.2015 р., протокол № 2.
Призначення посадової особи виконано на підставі змін в структурі Виконавчого органу Товариства.
Посадова особа Самокіш Олена Федорівна (особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних ), призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: один рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: займає
посаду Головного бухгалтера ПАТ «ЮЖНИЙ». Також, займає посаду Головного бухгалтера ПАТ «ДОЛИНКА».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями Емітента
не володіє.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Товариства
13.05.2015 р., протокол № 2.
Призначення посадової особи виконано на підставі змін в структурі Виконавчого органу Товариства.
Посадова особа Драгонер Геннадій Васильович (особа не надала згоду
на розкриття паспортних даних ), призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: один рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Головний
агроном ПАТ «ЮЖНИЙ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями Емітента
не володіє.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
Голова Правління
Кучухідзе З.В.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
14.05.2015
(дата)

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Код за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
вул. Нижній Вал, 17/8, м. Київ,
04071, Україна
Міжміський код, телефон та факс тел. (044) 591 0400, 591 0440,
факс (044) 482 5201
Електронна поштова адреса
info@csd.ua
Адреса сторінки в мережі
http://www.csd.ua/index.
Інтернет, яка додатково викорис- php?option=com_content&view=
товується емітентом для
article&id=1073&Itemid=236&lan
розкриття інформації
g=ua
Вид особливої інформації
відомості про зміну складу
відповідно до вимог глави 1
посадових осіб емітента
розділу ІІІ Положення про
розкриття інформації емітентами
цінних паперів, затверджене
рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку від 03.12.13 № 2826

ІІ. Текст повідомлення
15.05.15 Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства
«Національний депозитарій України» прийняті наступні рішення (протокол від 15.05.15 № 4):
- про обрання Голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»:
Обрати Головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» СУЛЬЖИКА Романа Миколайовича.

- про призначення Заступника Голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»:
Призначити Заступником Голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» АРСЕНЮКА
Олександра Вадимовича.
Сульжик Р.М. та Арсенюк О.В. згоду на розкриття паспортних даних
не надали.
Сульжик Р.М., Арсенюк О.В. акціями та часткою у статутному капіталі ПАТ «НДУ» не володіють.
Рішення Наглядової ради ПАТ «НДУ» приймалось у зв’язку з обранням Річними Загальними зборами акціонерів, що відбулись 28.04.2015,
нового складу Наглядової ради.
Сульжик Р.М., Арсенюк О.В. не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Сульжик Р.М. протягом останніх п`яти років обіймав наступні посади: 2008-2011 роки — Голова торгівлі процентовими інструментами
Deutsche Bank, Москва; 2012-2015 роки — Голова ринку деривативів,
Московська біржа, Москва.
Арсенюк О.В. протягом останніх п`яти років обіймав наступні посади: 2005-2011 роки. — заступника директора департаменту монетарної
політики — начальник управління аналізу та прогнозування грошовокредитного ринку Національного банку України; 2011-2015 роки –заступник директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України; 2015 р. — дотепер — начальник
управління оперативного регулювання грошово-кредитного ринку Департаменту відкритих ринків Національного банку України.
Голова Наглядової ради обраний, Заступник Голови Наглядової
ради призначений на термін до припинення повноважень Наглядової
ради, обраної Річними Загальними зборами акціонерів, що відбулись
28.04.2015.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
Т.в.о. Голови Правління
С.Каменяр
М.П.
18.05.15
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАШЕ РАДІО»

Місцезнаходження товариства:
04107, місто Київ, вул. Отто Шмідта, 6.
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАШЕ РАДІО» (далі — Товариство) повідомляє Вас, що 19 червня 2015 року о 08.30 годині за
адресою: Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, 104-с, 2-й поверх, кімната для
переговорів, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 19 червня 2015 року з 08.00 год. до 08.25 год. за адресою:
Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, 104-с, 2-й поверх, кімната для переговорів.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три)
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на
24.00 год. 15 червня 2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера — також
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у
загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати
надіслання акціонерам даного повідомлення до 18 червня 2015 року (включно)
з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год.
до 14.00 год.) за адресою: 04107, Київ, вул. Отто Шмідта, буд. 6, ПрАТ «НАШЕ
РАДІО». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — Павленко Андрій Васильович — генеральний директор ПрАТ «НАШЕ РАДІО».
19 червня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання складу Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу
Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Телефон для довідок: (044) 377-55-98
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор ПрАТ «НАШЕ РАДІО»
А.В. Павленко
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТРАНСНАЦIОНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ
«ГРАНIТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСНАЦIОНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ «ГРАНIТ»
2. Код за ЄДРПОУ 32805271
3. Місцезнаходження 11570 с. Щорсівка вул. Броварська, буд. 40
4. Міжміський код, телефон та факс (04142) 49162 45051
5. Електронна поштова адреса granit2008@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
tnkgranit.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПрАТ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» 14.05.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 5 засідання Наглядової
ради ПрАТ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» від 14.05.2015
року. Посадова особа Гончаренко Сергій Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не отримано ), яка займала посаду Голова Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 місяць.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПрАТ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» 14.05.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 5 засідання Наглядової
ради ПрАТ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» від 14.05.2015
року. Посадова особа Гулюк Микола Васильович (згоди на розкриття паспортних даних не отримано), призначена на посаду Голова Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій
емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
на який призначено особу: не визначений.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 20102013 — Овруцький щебзавод «Гомельдорремстрой» — головний інженер;
2013 — ТОВ «Нерудбудматеріали» — головний інженер; 2013-2014
ТОВ «Мало-Кохнівський кар’єр» — головний інженер; 2015 — ПрАТ « ТНК
«Граніт» — заступник голови правління з виробництва. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
Голова правління
Гулюк Микола Васильович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОММУНТРАНС»

Повідомлення про виникнення особової інформації про емітента
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Коммунтранс»
Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код емітента: 32026358
Місцезнаходження емітента: 01024, Україна, місто Київ, Печерський район, вулиця Круглоуніверситетська, будинок 3-5, офіс №68.
Телефон керівника емітента: 044-235-00-11
Електронна поштова адреса: ruslana_07@kommuntrans.in.ua
Адреса сторінки в мережі інтернет: http://kommuntrans.in.ua/
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Дата здійснення події: 14.05.2015р.
Текст повідомлення:
Рішенням Наглядової ради ПРАТ «Коммунтранс» від 14.05.2015р. протокол №14/05-2015р., припинено повноваження голови Наглядової ради
Борт Валентини Дмитрівни з 14.05.2015р. Рішення прийнято на підставі заяви Борт Валентини Дмитрівни від 27.04.2015р. до Наглядової ради ПРАТ
«Коммунтранс» про дострокове припинення повноважень в зв’язку з неможливістю виконувати обов'язки члена та голови Наглядової ради за ста-

ном здоров'я, згідно ч.1 п.2 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства». Паспорт громадянки України серія ВВ №535892, виданий Кіровським
РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 18.08.1998р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебувала з
27.04.2011р. Не є акціонером ПРАТ «Коммунтранс», часткою у статутному
капіталі емітента не володіє.
Рішенням Наглядової ради ПРАТ «Коммунтранс» від 14.05.2015р. протокол №14/05-2015р., Бебешко Олександра Леонідовича обрано на посаду
голови Наглядової ради строком з 15.05.2015р. по 30.04.2017р. Дозвіл на
публікацію паспортних даних не отримано.
Бебешко Олександр Леонідович протягом останніх п’яти років своєї трудової діяльності обіймав такі посади: голова правління ЗАТ «Інвестиційний
дім «Астрон», заступник директора Департаменту управління проблемними активами Банк «Перший», генеральний директор ТОВ «Краматорська
ювелірна фабрика Укрзолото». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не є акціонером ПРАТ «Коммунтранс», часткою у
статутному капіталі емітента не володіє.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного
законодавства
Генеральний директор
О.Г.Глушко
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «ОКСІ БАНК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство «ОКСІ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ
09306278
3. Місцезнаходження
79058 Львів Газова,17
4. Міжміський код, телефон та факс
(032)23-23-735 (032)2425860
5. Електронна поштова адреса
info@okcibank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
http.//www.okcibank.com.ua/pro-bank/zvitnist
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
18.05.2015р. Спостережна рада ПАТ «ОКСІ БАНК» на підставі Закону
України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК» прий
няла рішення:
Про дострокове припинення повноважень членів Правління ПАТ «ОКСІ
БАНК:
Романюк Арсен Вікторович (Голова Правління (паспорт: серія КС номер 055505 виданий 12.11.2002 р. Перемишлянським РВ УМВС України
у Львівській області). Посадова особа не володіє часткою в статутному
капіталі ПАТ «ОКСІ БАНК».. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3р.);
Павлишин Роман Орестович (член Правління, заступник Голови
Правління (паспорт: серія СС номер 271008 виданий 28.02.1997 р. Болехівським МВУМВС в Івано-Франківській області). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «ОКСІ БАНК».. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: 3р.);
Позичайло Лариса Миколаївна (член Правління (паспорт: серія КА
номер 323595 виданий 07.02.1997 р. Франківським РВ УМВС України у
Львівській області). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «ОКСІ БАНК». Посадова особа не дала згоди на розкриття
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3р.);
Шановні акціонери!

Публічне
акціонерне
товариство
«Володарсько-Волинський льонозавод» (міс-

цезнаходження згідно установчих документів: 12122, Житомирська обл.,
Володарсько-Волинський р-н, с.Рижани, вул.Заводська, 1; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 00306012) повідомляє про скликання чергових річних
загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на 19 червня
2015 року з початком об 11.00 за місцезнаходженням товариства: Житомирська обл., Володарсько-Волинський р-н, с.Рижани, вул.Заводська, 1, 2-й поверх адмінприміщення, офіс №21.
Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 10.45 у день проведення загальних зборів та за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24.00 годину
15.06.2015 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання робочих органів загальних зборів, лічильної комісії та затвердження процедурних питань.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської
діяльності за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2014р. та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014р.
5. Розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2014р.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Звітний Попередній
період, період, 2013
2014 рік
рік
Усього активів
1677,0
1687,0
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Обрати наступний склад Правління ПАТ «ОКСІ БАНК» строком на
3(три) роки:
Романюк Арсен Вікторович (Голова Правління (паспорт: серія КС номер 055505 виданий 12.11.2002 р. Перемишлянським РВ УМВС України
у Львівській області). Посадова особа не володіє акціями ПАТ «ОКСІ
БАНК». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3р. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п’яти років: Голова Правління ПАТ «ОКСІ БАНК».);
Павлишин Роман Орестович (член Правління, заступник Голови
Правління (паспорт: серія СС номер 271008 виданий 28.02.1997 р. Болехівським МВУМВС в Івано-Франківській області). Посадова особа не володіє акціями ПАТ «ОКСІ БАНК». Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступник Голови
Правління ПАТ «ОКСІ БАНК».).
Позичайло Лариса Миколаївна (член Правління (паспорт: серія КА
номер 323595 виданий 07.02.1997 р. Франківським РВ УМВС України у
Львівській області). Посадова особа не володіє акціями ПАТ «ОКСІ
БАНК». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3р. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п’яти років: Головний бухгалтер ПАТ «ОКСІ БАНК».).
Чиж Регіна Едуардівна (член Правління (паспорт: серія КВ номер
930886 виданий 17.06.2002 р. Залізничним РВ УМВС України у Львівській
області). Посадова особа не володіє акціями ПАТ «ОКСІ БАНК». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який
призначено особу: 3р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п’яти років: Директор Департаменту активно-пасивних операцій
ПАТ «ОКСІ БАНК».).
Гончаров Ігор Володимирович (член Правління (паспорт: серія КА номер 270219 виданий 16.10.1996 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України
у Львівській області). Посадова особа не володіє акціями ПАТ «ОКСІ
БАНК». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3р.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова ради партнерів Адвокатське об’єднання
«Львівська юридична колегія», Начальник управління по роботі з проблемними активами ПАТ «ОКСІ БАНК», Директор Департаменту юридичної роботи та захисту інтересів банку ПАТ «ОКСІ БАНК».).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Голова Правління
Романюк Арсен Вікторович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
18.05.2015
(дата)
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій
Чисельність працівників на кінець
періоду, чол.

1195,0
0,0
4,0
223,0
2,0
43,0
917,0
797,0
0,0
760,0
-253,0
3187715
0

1571,0
0,0
31,0
36,0
1,0
296,0
1170,0
797,0
0,0
517,0
-674,0
3187715
0

0,0

0,0
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З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, акціонери мають можливість ознайомитися за місцезнаходженням товариства: Вол.-Волинський р-н, с.Рижани, вул.Заводська, 1, офіс
№21 кожного робочого понеділка з 9.00 до 11.00 години та в день проведення загальних зборів акціонерів у місці їх проведення. Відповідальна
особа – генеральний директор Шевчук Ю.М., тел. (04145)53159. Для участі
у зборах при собі мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт),
представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене згідно вимог чинного законодавства України. Підсумки голосування на зборах, згідно статуту Товариства, будуть розміщені на сайті linenofdesna.com для доведення до усіх акціонерів.
Наглядова рада Товариства

№92, 19 травня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
69014, Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» (надалі ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ», або
ПАТ «ЗОЖК», або Товариство) повідомляє Вас, що 22 червня 2015 року о
12.00 годині за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актова зала ПАТ «ЗОЖК», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбудеться 22 червня 2015 року з 11.00 год. до 11.50 год. за адресою:
Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актова зала ПАТ «ЗОЖК».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 16.06.2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера
(його представника), а в разі участі представника акціонера — також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 19 червня 2015 року (включно) у робочі дні (з понеділка по
п’ятницю), з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.15 год. до 13.00 год.)
за адресою: Україна, 69014, м. Запоріжжя, вул. Харчова, б. 3, будівля заводоуправління, каб. 19, ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — Венедиктов Юрій Вікторович — Директор фінансовий ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».
22 червня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у
місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)
Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПрАТ «ГАЗТЕК»

ПрАТ «ГАЗТЕК» (код за ЄДРПОУ 31815603, місцезнаходження: 04116,
Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, 11, ПрАТ «ГАЗТЕК», засоби
зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) (+ 38 044) 207 53 40, 205 58 91,
e-mail: office@gaztek.com.ua) є емітентом іменних відсоткових забезпечених облігацій серії В, номінальною вартістю 1000,00 грн. одна облігація
(Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств № 233/2/2014
від 24.11.2014 р.), строком обігу облігацій по 06.09.2029 року.
Наказом директора емітента за № 07/05-змВ від 07.05.2015 року прийнято рішення на ІІІ відсотковий період залишити відсоткову ставку незмінною на рівні 19,5 %, що відповідає положення Проспекту емісії облігацій.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
13. Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
14. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує
25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом
не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням
характеру правочинів та їх граничної вартості.
15. Про виділ акціонерного товариства з ПАТ «ЗОЖК».
16. Про порядок і умови виділу акціонерного товариства з ПАТ «ЗОЖК».
17. Про створення нового акціонерного товариства шляхом виділу з
ПАТ «ЗОЖК».
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» (тис. грн.)
Найменування показника
2014 рік
2013 рік
Усього активів
984248
810835
Основні засоби
634634
581034
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
116797
37875
Сумарна дебіторська заборгованість
112956
56283
Грошові кошти та їх еквіваленти
5518
41
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-395080
-371875
Власний капітал
229361
253479
Статутний капітал
372561
372561
Довгострокові зобов’язання
8107
Поточні зобов’язання
754887
545441
Чистий прибуток (збиток)
-24322
-15626
Середньорічна кількість акцій (шт.)
106751103 10675103
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1174
1183
Телефон для довідок: (061) 289-47-11
Примітка
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу
VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані,
зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи
та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах
від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України»
(дата набрання чинності законом — 12.10.2013 р.) не уклав з обраною
емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий
в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають
право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні
кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму
та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною
Стельмаха Володимира Семеновича (фiзичною особою не надано згоустановою в системі депозитарного обліку.
диСкасування
на розкриття
даних
паспорта)
обрано надепозитарною
посаду Головиустановою
Наглядової
ратаких
обмежень
здійснюється
проди
ПАТ
КБ
"ПРИВАТБАНК"
30.04.2015.
тягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депоАкцiями
емiтента не
володiє,
участi
в статутному
капiталв емiтента
не має.
зитарною
установою
договору
про
обслуговування
рахунка
цінних паперах.
Змiни у персональному складi
посадових осiб вiдбулись
у вiдповiдносПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»
тi до Статуту та чинного законодавства України.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Посадову особу призначено на строк, визначений статутом Товариства,
а саме
на три роки.
ТЕЛЕФОН
РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГАСІ"

код ЄДРПОУ 32232875,
повідомляє про намір придбати 198 890 (Сто дев'яносто вісім тисяч
вісімсот дев'яносто) штук простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 32495221), що складає 54,64% акцій ПРАТ "СК "АЛЬЯНС". Директор ТОВ "АГАСІ" Кирпичова О.В.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК";
2. Код за ЄДРПОУ: 14360570;
3. Місцезнаходження: 49094, м. Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 50;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 735-32-82 (056) 789-66-14;
5. Електронна поштова адреса: hotline@privatbank.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://privatbank.ua/ua/about/management/corp/;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв, призначеними на 27.04.2015, прийнято
рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Повноваження Боголюбова Геннадiя Борисовича (фiзичною особою не
надано згоди на розкриття даних паспорта) як Голови Наглядової ради ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК" припинено 30.04.2015.
Розмiр пакета акцiй, якою володiє в статутному капiталi емiтента, становить 37,0054% (25 243 985 простих iменних акцiй загальною номiнальною вартiстю 7068315800,00 гривень). Також опосередковано володiє
8,3295% в статутному капiталi банку через TRIANTAL INVESTMENTS LTD,
FRANSIANO INVESTMENTS LTD.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Особа перебувала на посадi з 25.04.2014, коли було обрано склад Наглядової ради.
Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членiв Наглядової ради Товариства обрано пана Стельмаха Володимира Семеновича.
Загальними зборами акцiонерiв, призначеними на 27.04.2015, прийнято
рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Повноваження Коломойського Iгоря Валерiйовича (фiзичною особою
не надано згоди на розкриття даних паспорта) як Члена Наглядової ради
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" припинено 30.04.2015.
Розмiр пакета акцiй, якою володiє в статутному капiталi емiтента, становить 37,0054% (25 243 985 простих iменних акцiй загальною номiнальною вартiстю 7068315800,00 гривень). Також опосередковано володiє
8,3295% в статутному капiталi банку через TRIANTAL INVESTMENTS LTD,
FRANSIANO INVESTMENTS LTD.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Особа перебувала на посадi з 25.04.2014, коли було обрано склад Наглядової ради.
Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" обрано пана Коломойського Iгоря Валерiйовича.
Загальними зборами акцiонерiв, призначеними на 27.04.2015, прийнято
рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Повноваження Мартинова Олексiя Георгiйовича (фiзичною особою не
надано згоди на розкриття даних паспорта) як Члена Наглядової ради ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК" припинено 30.04.2015.
Акцiями банку безпосередньо не володiє. Опосередковано володiє
0,0334% в статутному капiталi банку через TRIANTAL INVESTMENTS LTD,
FRANSIANO INVESTMENTS LTD.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Особа перебувала на посадi з 25.04.2014, коли було обрано склад Наглядової ради.
Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" обрано пана Мартинова Олексiя Георгiйовича.
Загальними зборами акцiонерiв, призначеними на 27.04.2015, прийнято
рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та
обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних
членiв Наглядової ради.
Боголюбова Геннадiя Борисовича (фiзичною особою не надано згоди
на розкриття даних паспорта) обрано на посаду Члена Наглядової ради
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 30.04.2015.
Розмiр пакета акцiй, якою володiє в статутному капiталi емiтента, становить 37,0054% (25 243 985 простих iменних акцiй загальною номiнальною вартiстю 7068315800,00 гривень). Також опосередковано володiє
8,3295% в статутному капiталi банку через TRIANTAL INVESTMENTS LTD,
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FRANSIANO INVESTMENTS LTD.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Посадову особу призначено на строк, визначений статутом Товариства,
а саме на три роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:
Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова
компанiя "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА", Член Ради директорiв Закритого акцiонерного товариства Московського комерцiйного банку "Москомприватбанк".
Загальними зборами акцiонерiв, призначеними на 27.04.2015, прийнято
рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та
обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних
членiв Наглядової ради.
Коломойського Iгоря Валерiйовича (фiзичною особою не надано згоди
на розкриття даних паспорта) обрано на посаду Члена Наглядової ради
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 30.04.2015.
Розмiр пакета акцiй, якою володiє в статутному капiталi емiтента, становить 37,0054% (25 243 985 простих iменних акцiй загальною номiнальною вартiстю 7068315800,00 гривень). Також опосередковано володiє
8,3295% в статутному капiталi банку через TRIANTAL INVESTMENTS LTD,
FRANSIANO INVESTMENTS LTD.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Посадову особу призначено на строк, визначений статутом Товариства,
а саме на три роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:
Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Наглядової ради Публiчного
акцiонерного товариства "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА", Член Ради директорiв Закритого
акцiонерного товариства Московського комерцiйного банку "Москомприватбанк", голова Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї, Директор УКРАЇНСЬКО-IЗРАЇЛЬСЬКОГО ПIДПРИЄМСТВА З IНОЗЕМНИМИ
IНВЕСТИЦIЯМИ "ЕНЕКО" - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (УIП З II "ЕНЕКО").
Загальними зборами акцiонерiв, призначеними на 27.04.2015, прийнято
рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та
обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних
членiв Наглядової ради.
Мартинова Олексiя Георгiйовича (фiзичною особою не надано згоди на
розкриття даних паспорта) обрано на посаду Члена Наглядової ради ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК" 30.04.2015.
Акцiями банку безпосередньо не володiє. Опосередковано володiє
0,0334% в статутному капiталi банку через TRIANTAL INVESTMENTS LTD,
FRANSIANO INVESTMENTS LTD.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Посадову особу призначено на строк, визначений статутом Товариства,
а саме на три роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:
Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Ради директорiв Закритого акцiонерного товариства Московського комерцiйного банку "Москомприватбанк", Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СОЛМ ЛТД".
Загальними зборами акцiонерiв, призначеними на 27.04.2015, прийнято
рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та
обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних
членiв Наглядової ради.
Лисицького Вiктора Iвановича (фiзичною особою не надано згоди на
розкриття даних паспорта) обрано на посаду Члена Наглядової ради ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК" 30.04.2015.
Акцiями емiтента не володiє, участi в статутному капiтал емiтента не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Посадову особу призначено на строк, визначений статутом Товариства,
а саме на три роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:
Радник Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Загальними зборами акцiонерiв, призначеними на 27.04.2015, прийнято
рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та
обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних
членiв Наглядової ради.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Стельмаха Володимира Семеновича (фiзичною особою не надано згоди на розкриття даних паспорта) обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 30.04.2015.
Акцiями емiтента не володiє, участi в статутному капiтал емiтента не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Посадову особу призначено на строк, визначений статутом Товариства,
а саме на три роки.

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:
Голова Нацiонального банку України, радник Президента України.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння Дубiлет Олександр Валерiйович
18.05.2015 р.

До відома акціонерів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
Річними Загальними Зборами Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» (далі ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АГАСІ"
Банк), що відбулись
24.04.2015р., прийнято рішення
про виплату дивіденЄДРПОУ до
32232875,
дів за 2014 рік та їх розмір.код
Відповідно
цього рішення дивіденди сплаповідомляє
про намір придбати
198 890в розмірі
(Сто дев'яносто
вісім
тисяч
чуються
за привілейованими
акціями
5 (п’ять)
відсотків
вісімсот дев'яносто)
штук що
простих
іменних
ПРИВАТНОГО
АКЦІномінальної
вартості акції,
відповідає
0,005акцій
грн. на
кожну привілейовану
акцію. Дивіденди
за простими
акціямиКОМПАНІЯ
не нараховуються
та не
сплачуОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА
"АЛЬЯНС"
(код
ЄДються.
РПОУ 32495221), що складає 54,64% акцій ПРАТ "СК "АЛЬЯНС". Диреквиконання
рішення Загальних
Зборів акціонерів рішенням СпоторНа
ТОВ
"АГАСІ" Кирпичова
О.В.
стережної Ради Банку від 14 травня 2015 року встановлено, що право на
отримання дивідендів за привілейованими акціями мають особи, які є
власниками привілейованих акцій станом на кінець дня 28 січня
2015 року.
Дивіденди за привілейованими акціями будуть нараховані кожному
власнику до 09 червня 2015 року та не пізніше 12 червня 2015 року будуть

перераховані на рахунок, відкритий Центральним депозитарієм України у
Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках,
для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв – кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів в порядку, передбаченому пунктом 5 статті 30 Закону
України «Про акціонерні товариства».
З питань щодо отримання дивідендів, акціонери-власники привілейованих акцій повинні звертатись до депозитарних установ (зберігачів), в яких ними відкрито рахунок в цінних паперах.
Контактні телефони в ПАТ «УКРСОЦБАНК»:
- відділ обліку нематеріальних активів та капіталу Департаменту обліку
та податків - (044) 230-13-05
- управління депозитарної діяльності з цінними паперами (044)230-32-43.
ПАТ «УКРСОЦБАНК»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФК СОКРАТ»

КРАТ» Зiнов’євої Ольги Антатолiївни (згоди на розкриття паспортних даних
не надано). Посадова особа перебувала на посадi з 14.04.2014 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК СОКРАТ» не має.
- 13.05.2015 р. призначено членом Правлiння ПрАТ «ФК СОКРАТ» Миронову Наталiю Олексiївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади:
фiнансового директора ТОВ «ЕСТЕТIК ПРО», головного бухгалтера
ТОВ «Джей Ей Еф Україна», фiнансового директора ТОВ «Крiнар», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК СОКРАТ» не має. Строк на який призначено
посадову особу — до 12.05.2016 р.
Вiдповiдно до наказу ПрАТ «ФК Сократ» № 12-ОД вiд 12.05.2015 р. на
фiнансового директора ПрАТ «ФК Сократ» Миронову Наталю Олексiївну з
13.05.2015 р. покладено виконання обов’язкiв головного бухгалтера на
перiод перебування головного бухгалтера ПрАТ «ФК Сократ» Зiнов’євої
Ольги Анатолiївни у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею
трирiчного вiку.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Пономаренко Володимир Вiкторович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
15.05.2015
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ФК СОКРАТ»
2. Код за ЄДРПОУ
21645965
3. Місцезнаходження
04070, м. Київ, вул. Почайнинська, будинок 70, офiс 65
4. Міжміський код, телефон та факс (+38044) 2070100 (+38044) 4814988
5. Електронна поштова адреса
contact@sokrat.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.sokrat.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Згiдно протоколу Наглядової ради ПрАТ «ФК СОКРАТ» № 3 вiд
12.05.2015 р., вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту, прий
няте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- 12.05.2015 р. припиненi повноваження члена Правлiння ПрАТ «ФК СО-

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК ІМ.М.Ф.ВАТУТІНА»
Повідомлення про прийняття загальними зборами акціонерів Рішення
15 травня 2015 року про забезпечення існування відсоткових іменних облігацій серії А ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК ІМ.М.Ф.ВАТУТІНА» у бездокументарній
формі:
Реквізити емітента: повне та скорочене (за наявності) найменування
згідно з установчими документами: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК ІМ.М.Ф.ВАТУТІНА»,
ПАТ «КМЗІ ІМ.М.Ф.ВАТУТІНА»; код за ЄДРПОУ: 00310539; місцезнаходження згідно з реєстраційними документами юридичної особи: Україна,
03680, м. Київ, вулиця Онуфрія Трутенка, будинок 10; адреса для поштових повідомлень: Україна, 03680, м. Київ, вулиця Онуфрія Трутенка,
будинок 10; телефон: +38 044 390-40-27; факс +38 044 390-40-27.
Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми існування, щодо якого прийнято Рішення: вид/характеристику/серію, різновид, тип цінних паперів: облігації, відсоткові іменні, серія А; дані
свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску): 09.11.2007 року, Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер
№873/2/07; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів:
UA4000026199.
Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами в

бездокументарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах
власника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх
наявності на певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних паперах.
Реквізити Центрального депозитарію, який буде обслуговувати випуск
цінних паперів, щодо якого прийнято Рішення (найменування, код за
ЄДРПОУ, місцезнаходження): Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»; код за ЄДРПОУ: 30370711; місцезнаходження: Україна, м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8.
Реквізити депозитарної установи, у якої емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів (найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬІНСТЮ «БГ СЕК’ЮРІТІЗ», місцезнаходження: Україна, 04112, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 52,
телефони контактної особи: 044 483 25 80; код за ЄДРПОУ: 35530677; дані
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи - номер ліцензії: АЕ № 286751; дата видачі: 03.12.2013 року; орган,
що видав ліцензію: Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку.
Інформуємо про потребу укладення власником цінних паперів договору
про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною ним депозитарною установою (у разі відсутності такого договору).
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОММУНТРАНС»

Повідомлення
про виникнення особової інформації про емітента
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Коммунтранс»
Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код емітента: 32026358
Місцезнаходження емітента: 01024, Україна, місто Київ, Печерський
район, вулиця Круглоуніверситетська, будинок 3-5, офіс №68.
Телефон керівника емітента: 044-235-00-11
Електронна поштова адреса: ruslana_07@kommuntrans.іn.ua
Адреса сторінки в мережі інтернет: http://kommuntrans.іn.ua/
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Дата здійснення події: 14.05.2015р.
Текст повідомлення:
На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коммунтранс», засідання якої відбулось 14.05.2015 року (протокол
№14/05-2015 від 14.05.2015 р.) — припинено повноваження Генерального
директора, паспорт серія ВС номер 028326 виданий Кіровський РВ ДМУ
УМВС України в Донецькій області 15.10.1999р. Перебував на посаді протягом 4 років. Посадова особа не є акціонером товариства та не володіє
часткою у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коммунтранс», засідання якої відбулось 14.05.2015 року (протокол
№14/05-2015 від 14.05.2015 р.) — Глушко Олексій Григорович призначений
на посаду генерального директора ПРАТ «Коммунтранс». Посадову особу
обрано на посаду терміном на 1 рік. Паспорт серія НМ номер350285 виданий
Ічнянським РВ УМВС УКРАЇНИ В Чернігівській області 15.10.1999р. Останні
п’ять років працював: провідним інженером виробничо-технічного відділу ДП
«Київське обласне державне управління», головним інженером Броварського райДУ, головним інженером ПРАТ «Коммунтранс». Посадова особа не є
акціонером товариства та не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства
Генеральний директор
О.Г.Глушко

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента
3. Місцезнаходження емітента

акцiонерне товариство «Нептун Солар»

37326260

56520 СЕЛО ТАБОРIВКА
ПЛОЩА ЦЕНТРАЛЬНА, 1
0512500317 0512500317

4. Міжміський код, телефон та факс
емітента
5. Електронна поштова адреса емітента info@neptunsolar.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, neptunsolar.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
2. Текст повідомлення
Головний бухгалтер Нiкульнiкова Наталя Миколаївна ( Дана особа не
надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних звiльнено 13.05.2015 р.
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на
посадi, 2 роки 5 мiс. У зв'язку iз виведенням зi штатного розпису посади
головного бухгалтера, головний бухгалтер Нiкульнiкова Наталя Миколаївна, переведена на посаду бухгалтера за сумiсництвом, за її бажанням.
Рiшення прийнято 13.05.2015 наказ №6.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Генеральний директор _________ Чайка Олександр Миколайович
М.П.

СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ТОВ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ

АГАСІ
АЗОВМАШ
АСК «ІНГО УКРАЇНА
АСК «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ»
ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД
ГАЗТЕК
ДОЛИНКА
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ
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